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FEIN 
BEST OF E-CUT WOOD 
+ METAL STARLOCK

• 6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal
•  Geschikt voor alle multitools van FEIN en alle andere gangbare 

multitools op de markt
•  Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 

50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm, 
55 x 44 mm)

art.nr. 3404784

€ 39,95

FEIN 
MULTIMASTER 
MM500 
+ GRATIS 5 STUKS E-CUT ZAAGBLADEN

FEIN 
MULTIMASTER 
MM700 
+ GRATIS 10 STUKS E-CUT ZAAGBLADEN

Sterkste MULTIMASTER MM700 SELECT
• 450 W met grootste uitslag voor snel werken
• Beveiligd tegen overbelasting
• QuickIN SLMAX snelwissel systeem
• 1x E-Cut zaagblad Universal 63502152210
• 1x Koffer

art.nr. 3426460

Sterkste MULTIMASTER MM500 SELECT
• 350 W motor
• Voorzien van anti-vibratie systeem
• Starlock QuickIN (acc. binnen 3 sec. wisselen)
• 1x E-Cut zaagblad Universal 63502152210
• 1x Koffer

art.nr. 3426459 € 225,-

€ 319,-



ILLBRUCK 
ACTIEKRAT PURSCHUIM 
FM350
5 BUSSEN + PISTOOL +  
REINIGER

PU 
STEENLIJM 
PU700

NULLIFIRE 
BRANDWERENDE  
PISTOOLPURSCHUIM 
FF197 (750ML)

•  50% extra meters opbrengst t.o.v. 
standaard bus

• Opbrengst ca. 54 ltr
•  Bestand tegen warmte, water en 

vele chemicaliën
•  Overschilderbaar en af te  

werken met pleister

 art.nr. 3427092

•  PU700 Steen- en Houtlijm geeft de 
mogelijkheid om met één lijm zowel 
steen als hout te verlijmen! 

•  Onder andere balken, plaatmateriaal, 
kalkzandsteen en beton zijn te verlijmen 
met PU700.

•  Tijdbesparend en gelijk klaar voor 
gebruik. Geen mixen

•  Stofvrije applicatie en geen tillen van 
zware 25 kg zakken

•  Een alternatief voor mechanische 
bevestiging en mortels

art.nr. 3205214

art.nr. 240533 art.nr. 230580art.nr. 230578

NULLIFIRE 
BRANDWERENDE 
GRAFIETKIT 
FS709 (310ML)

NULLIFIRE 
BRANDWERENDE 
SILICONENKIT 
FS703 WIT (310ML)

NULLIFIRE  
BRANDWERENDE 
ACRYLAATKIT   
FS702 WIT (310ML)

€ 43,95

€ 10,95

•  Geschikt voor afdichten van aansluitingen, 
voegen en naden van o.a.: scheidingswan-
den met plafonds/vloeren, scheidings-
wanden onderling, stelruimten tussen 
raam- of deurkozijnen en muur, stel- en 
montageruimten tussen prefab elementen 
en onderlinge aansluitingen van vloeren. Up 
to 120 mins

• Brandwerend, rook- en gasdicht
•  Geschikt voor diverse voegafdichtingen in 

brandwerende constructies
•  Overschilderbaar en af te werken met 

pleister
• Classificatie volgens EN 13501-3

art.nr.  230551 
(met statiegeldregeling)

art.nr. 3230289
(zonder statiegeldregeling)

€ 14,95

€ 10,95 € 8,95

€ 4,95
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GROOFY 
EPDM LIJM 
ZWART (290ML)

€ 29,95

€ 44,95

€ 59,95

€ 69,-

€ 9,95

€ 8,95
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EPDM 
TOPSKIN LSFR 
DIKTE 1.14 MM, PRIJS PER M1

GROOFY 
EPDM SPUITLIJM 
DRUKVAT (17KG)

GROOFY 
PISTOOL RVS
TBV DRUKVAT

GROOFY 
SLANG TBV DRUKVAT 
(5.5MTR)

GROOFY
SPUITPISTOOL
TBV SPUITBUS

GROOFY 
EPDM SPUITLIJM
(750 ML)

GROOFY 
HWA ONDERUITLOOP EPDM 
90GR

• Waterkerende folie op basis van high-tech EPDM-rubber
• Sterke en flexibel synthetisch rubber 
• Waterdicht afwerken van daken
• Vliegvuurbestendige folie

• 3,05 mtr breed
art.nr. 243563

• 4,57 mtr breed
art.nr. 243564

• 6,10 mtr breed
art.nr. 243565

• Verspuitbare contactlijm in drukvat 
•  Volledig verlijmen van EPDM rubber folies op 

vlakke droge ondergronden 

art.nr. 236790

• RVS pistool t.b.v. spuitlijm in een drukvat.

art.nr. 236791

•  Slang van 5,5mtr t.b.v. het RVS pistool en 
drukvat.

art.nr. 236792

art.nr. 3438254

art.nr. 236778

€ 15,95

€ 199,- € 69,-

•  Sneldrogend
•  Verlijmen van EPDM membranen aan vele andere 

materialen 
•  Toepasbaar op vele ondergronden ook op  

naakte EPS (geen naakte PVC).
• Lange open tijd van 2-60 minuten.
• Lange houdbaarheid.
art.nr. 236779

• PE onderuitloop met EPDM Slabbe
• Wordt bevestigt met behulp Groofy EPDM lijm - kit

• 63x300mm
art.nr. 236771

• 75x300mm
art.nr. 236772

€ 14,95

€ 16,95



•  Bevestigen van houten planken op gevels, het monteren schutting-
planken of het maken van potdekselwerk

•  Diamond-point
• Kleine cilinderkop
• TX-drive 
•  Gehard koolstofstaal en zijn door een uitgekiend na-hardingsproces 

niet alleen supersterk, maar ze zijn ook heel buigzaam. 
•  Bronskleurige Anti-Roest-coating met de allerhoogste corrosiviteits-

klasse; C4

• T15 4.0X40/22 (200) 
art.nr. 3404737

•  T15 4.0X50/28 (200)
art.nr. 3404739

• T15 4.0X60/30 (200)
art.nr. 3404741

• T20 4.5X60/30 (200)
art.nr. 3404741

• T20 4.5X70/35 (200)
art.nr. 3404743

• T20 4.5X80/42 (200) 
art.nr. 3404745

•  Bevestigen van houten planken op gevels, het monteren schutting-
planken of het maken van potdekselwerk

•  Diamond-point
• Kleine cilinderkop
• TX-drive 
•  Gehard koolstofstaal en zijn door een uitgekiend na-hardingsproces 

niet alleen supersterk, maar ze zijn ook heel buigzaam. 
•  Bronskleurige Anti-Roest-coating met de allerhoogste corrosiviteits-

klasse; C4

• T15 4.0X40/22 (200) 
art.nr. 3404736

•  T15 4.0X50/28 (200)
art.nr. 3404738

• T15 4.0X60/30 (200)
art.nr. 3404740

• T20 4.5X60/30 (200)
art.nr. 3404742

• T20 4.5X70/35 (200)
art.nr. 3404744

• T20 4.5X80/42 (200) 
art.nr. 3404746

DYNAPLUS 
GEVELSCHROEF 
CK ZWARTE KOP TORX

DYNAPLUS 
GEVELSCHROEF 
CK TORX

€ 5,95 € 4,95

€ 6,95 € 5,95

€ 7,95 € 6,95

€ 8,95 € 7,95

€ 9,95 € 8,95

€ 10,95 € 9,95
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Rolf Rüthers is Expert Coönderhoud en actief in het team Service 
van De Variabele, adviseur en technisch dienstverlener voor cor-
poraties, en werkt al jarenlang 
samen met Van der Stad. Hierbij 
maakt De Variabele o.a. intensief 
gebruik van de scanmodule van 
Polvo – Van der Stad. Reden voor 
een gesprek van John van Loon 
(vd Stad) met Rolf.

Waarom maakt u gebruik van de 

concepten- en diensten van Polvo?

Polvo (vd Stad) is reeds sinds jaar en dag leverancier bij ons. 
Naast dat ze de dagelijkse stroom goed op orde hebben, weten 
ze ook goed mee te denken in de behoeftes die er bij ons liggen. 
Het is voor ons van belang dat de vakman zo goed mogelijk zijn 
werk kan doen. Wij meten bijvoorbeeld op one-time-fix en rijtijden 
waarop wij vervolgens onder andere het gesprek aangaan met 
onze leveranciers. Polvo denkt daar met inzichten en met concep-
ten/diensten goed in mee.

Hoe ervaart u deze concepten? App-web?

Wij maken vooral gebruik van de scan module. Onze vakmannen 
hebben een 'top-100' in de bus liggen. Dit zijn de meest voor-
komende materialen. Nu is dat natuurlijk nooit volledig omdat 
we de beperking van ruimte kennen. Onze vakmannen rijden 
immers met bussen rond en niet met grote vrachtauto's. Als de 
vakman een product toepassen dan wordt dit product eerst 
gescand. Deze scanner schakelt met ons ERP systeem waardoor 
het toegepaste product wordt gekoppeld aan de opdrachtbon. 
Daarnaast gaat er vanuit het ERP systeem een inkooporder 
richting vd Stad. Vd Stad levert vervolgens het product op 
busniveau weer uit. Hierdoor rijden de vakmannen altijd met een 
actuele busvoorraad rond. 

Van tijd tot tijd analyseren we gezamenlijk de busvoorraden. We 
kijken dan naar producten die nooit worden verbruikt en parallel 
daaraan kijken we naar producten welke juist weer veel worden 
gehaald. Zo proberen we met elkaar het optimum in busvoorraad 
te bereiken en rijtijden te minimaliseren.

Hoe ervaart u in het algemeen de samenwerking met Polvo?

De samenwerking met Polvo / vd Stad gaat prettig. Samen geven 
we vorm aan het optimale proces. Voor ons is dit een sprekend 
voorbeeld van waar we met Coönderhoud naar toe willen. Wij 
willen naar operational excellence. Dit betekent, in de bewegende 
markt waarin we zitten, dat we nooit stil zitten en elkaar blijven 
prikkelen om te verbeteren.

Wat vindt u van vd stad en zijn medewerkers? 

Vriendelijke mensen, behulpzaam en meedenkend. Maar die ver-
snapering af en toe is echt niet nodig, maar wordt wel gewaar-
deerd... ;-)

Bent u ook geïnteresseerd in de digitale oplossingen van Polvo? 
Vraag naar meer informatie bij een van onze medewerkers of bij 
uw contactpersoon.

Onder het motto ‘Polvo sluit aan bij uw ambitie’ biedt Polvo u zoveel meer dan alleen producten. Polvo heeft diverse concepten ont-

wikkeld, die gericht zijn op een optimale samenwerking met onze bouwpartners. U kunt hierbij denken aan de vele specialisaties en 

oplossingen, die Polvo de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en waarmee wordt gestreefd naar nog meer synergie. Een greep uit enkele 

van deze concepten: Luchtdichtbouwen, Ankerplannen, Kleding en PBM, Noxxi-doors, Interieurbouw, Ventilatietechniek, Repareren 

en keuren. Maar ook digitale oplossingen zoals Bouwapp, scanoplossingen, OCI, KYP, BIM. En digitale concepten Tijdslevering, Just in 

Time, Bouwcontainer etc.

Voor elk van deze concepten spreken wij samen met u als bouwpartner onze gezamenlijke ambities af en bevestigen deze in een 

samenwerkingsovereenkomst. Dit kan afzonderlijk per concept. En ook afspraken m.b.t. meerdere concepten en oplossingen zijn uiter-

aard mogelijk; Premium partners participeren in al deze concepten.
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Polvo concepten en oplossingen:  

samen realiseren wij uw ambities

In de praktijk: digitale samenwerking De Variabele

Onze diensten 

en services 

voor u



KAPRO
WATERPAS
GENISIS PRO 

KAPRO
WATERPAS 
MERCURY STANDAARD

KAPRO
WATERPAS 
RODE LIBEL OPTIVISION RED

LASERLINER
ROTATIELASER 
CUBUS 210M

LASERLINER 
AFSTANDSMETER DISTANCEMASTER 
COMPACT PRO 50MTR

LASERLINER
KRUISLUIJNLASER
MASTERCROSS-LASER 2 

LASERLINER 
LEIDINGZOEKER
MULTIFINDER PLUS 

•  1 verticale acrylglas bloklibel met plumb 
Site®Dual-View™ Libel-functie

•  1 horizontale acrylglas bloklibel met vergrote 
libel

• Nauwkeurigheid 0,5mm/m
• Schokdempende, rubberen eindkappen
• Rubberen antislip-stoppers
• Magnetisch
• Stelvoeten

• 150 cm
art.nr. 3249422

• 180cm
art.nr. 3249423

• 200 cm
art.nr. 3249424

• Standaard waterpas
• 2 acrylglas bloklibellen
• Nauwkeurigheid 0.5mm/m

• 60 cm
art.nr. 3213157

• 100 cm
art.nr. 3213158

• 25 cm met 2 magneten
• 3 stootvaste acrylglas bloklibellen
• 1 gepatenteerde OPTIVISION™ Red horizontale libel
•  Met rode randen voor exacte uitlijning nauwkeurigheid 0,5mm/m
•  Gekantelde libel, horizontale libel met gradient markering tot 2%, 

Angle finder met 5% markering
• Stootvaste eindkappen
• Fijn gefreesd oppervalk met V-gleuf

art.nt. 3213169

• Set bestaande uit Laser Cubus 110
• Handontvanger 200m
• Statief
• Meetlat 
• Compleet in koffer 

art.nt. 4089677

• Met Bluetooth-interface
• Hoekfunctie 1+2+3 in combinatie met de 360 graden neigingssensor
• Meetbereik binnen van 0,1 tot 50m
• Meetnauwkeurigheid ± 2mm (karakteristiek)
• Bluetooth-interface voor overdracht van meetgegevens
•  360° neigingssensor voor bepaling van de horizontale  

en verticale afstand
• Pythagoras 1 + 2 + 3***, min./max. continumeting
• Stabiele ergonomische behuizing
• Verlicht 3 cijferig kleurendisplay
• Opslagmogelijkheden

art.nr. 2945143

• Kruislijnlaser met twee goed zichtbare laser-
lijnen
• 3° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 
2mm/10m
• extra neigingsfunctie voor schuine uitlijning
• afzonderlijk inschakelbare laser
•  met magnetische klem- en wandhouder is 

het instrument alléén en in combinatie zowel 
horizontaal als verticaal toepasbaar

art.nr. 3136693

•  Meerdere geïntegreerde sensoren
• Eéntoetsbediening voor de omschakeling 
van de verschillende meetmodi
•  Bedieningsmenu op het LC-display
• Auto-Calibration en Auto-Cal Plus 
•  Bijzonderheid: in de metaalmodus worden 

zelfs niet-spanningvoerende leidingen 
onder pleisterwerk gevonden

art.nr. 3395233

€ 32,95

€ 35,95

€ 39,95

€ 65,-

€ 85,-

€ 34,95
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€ 129,-

€ 9,95

€ 12,95

€ 499,-



€ 5,95

€ 7,95

€ 32,95

€ 22,95€ 13,95
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•  Gehoorkap met polystyreen (PS) schelpen en 
sythetisch schuim

• ABS beugel, regelbaar in de hoogte
• Kussentjes lichte druk. 
•  Oorschelp: Polystyreen (PS) 

Oorkussen: Schuim 
Boog: ABS

art.nr. 3249802

DELTA PLUS 
GEHOORBESCHERMER 
SPA3 28DB(A) BLAUW

• Polycarbonaatbril uit één stuk
• Inklapbare en aanpasbare nylon veren
• Soepele uiteinden
• Geïntegreerde TPE neusbrug
• Laterale bescherming
• Oorveren: nylon Lenzen: polycarbonaat 
• Gewicht: 26 g

art.nr. 3249786

DELTA PLUS 
VH-BRIL 
VULCANO2 
CLEAR PLUS 
POOT GRIJS/ZWART

• 32 gr.
• one size
• Ergonomische bril
• Polycarbonaatscherm
• Sportlook
• Veren uit bi-materie
• Soepele uiteinden
•  Neusbrug uit soepl TPE, voor extra comfort

• kleurloos
art.nr. 3249784

• donker 
art.nr. 3249785

DELTA PLUS
VH-BRIL
THUNDER
POLYCARBONAAT

€ 11,95

PRIMACOVER
AFDEKVLIES 
STANDAARD WIT

• standaard 
• wit
• breed 1 mtr (25mtr)
art.nr. 235907

• standaard 
• wit
• breed 0,65 mtr (25mtr)
art.nr. 236678

DELTA PLUS 
BOUWHELM 
BASEBALL DIAMOND V UP    
•  ABS-veiligheidshelm met innoverend ontwerp
•  Polyamide binnenschelp
• 3 textielbanden met 8 bevestigingspunten
• Zweetband
•  Aanpasbaar ROTOR® sluitsysteem (gepatenteerd):  

hoofdomtrek 53 tot 63 cm
•  Elektrische isolatie tot 1000 VAC/ 1500 VCC
•  Prestatie -30°C en norm EN397 :2012 van  

kracht vanaf productiepartij 03/2016

• Blauw
art.nr. 3249804

• Geel
art.nr. 3249805

€ 15,95

€ 8,95

• Groen
art.nr. 3249984

• Rood
art.nr. 3249806

• Wit
art.nr. 3249803

DELTA PLUS 
BOUWHELM 
QUARTZ UP III WIT

•  Polypropyleen veiligheidshelm (PP),  
hoge weerstand, UV behandeling

• Polyamide binnenwerk
• 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten
• Badstof zweetband
•  Innoverend sluitsysteem type Rotor®: hoofdomtrek 53 en 

63 cm
• 2 posities mogelijk (hoog/laag)
• Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. 

art.nr. 3256110

DELTA PLUS  
GEHOORBESCHERMER 
INTERLAGOS SNR 33DB 
GRIJS 
• Gehoorkap met ABS schelpen
• Kussentjes gevuld met synthetisch schuim
•  Dubbele beugel uit POM, regelbaar in de hoog-

te, zacht en geventileerd voor een nog beter 
comfort. 

art.nr. 3291444

DELTA PLUS  
GEHOORBESCHERMER
MAGNY-COURS 2 SNR 
ZWART/ROOD

• Gehoorkap met ABS schelpen
• Kussentjes gevuld met synthetisch schuim
•  Metalen buitenbeugel overtrokken met 

comforttextiel/binnenzijde EVA en PVC, in 
hoogte regelbaar

•  Hoog prestatieniveau dank zij de multila-
gen technologie aan de binnenzijde van de 
schelpen. Met "AIR ROOM"

art.nr. 3343034

€ 15,95



Kijk voor de volledige adressen op 

www.polvobv.nl

Leys Zevenbergen
T. 088 - 7651499

Leys Bergen op Zoom
T. 088 - 765 1100

Leys Steenbergen
T. 088 - 765 1160

Leys Tilburg
T. 088 - 765 1080

Leys Breda
T. 088 - 765 1120

Leys Roosendaal
T. 088 - 765 1000

Leys Etten-Leur
T. 088 - 765 1170

Kobam Dongen
T. 088 - 765 1280

vdStad Oss
T. 088 - 765 1390

Hendriks Uden
T. 088 - 765 1802

Hendriks Best
T. 088 - 765 1820

Holtgrefe Waalwijk
T. 088 - 765 1230

Holtgrefe Den Bosch
T. 088 - 765 1260

Holtgrefe Veghel
T. 088 - 765 1250

Holtgrefe Oosterhout
T. 088 - 765 1270

vEnckevort Helmond
T. 088 - 765 3140

vEnckevort Son en Breugel
T. 088 - 765 3160

vEnckevort Eindhoven
T. 088 - 765 3220

vEnckevort Veldhoven
T. 088 - 765 3230

NOORD BRABANT GELDERLAND UTRECHT

NOORD HOLLAND

ZEELAND

ZUID HOLLAND LIMBURG

vdStad Wijchen
T. 088 - 765 1301

vdStad Nijmegen
T. 088 - 765 1350

vdStad Tiel
T. 088 - 765 1380

vdHam Nijkerk
T. 088 - 765 1740

vdHam Elburg
T. 088 - 765 1770

vdHam Zeewolde
T. 088 - 765 1601

Kruyt Hoofddorp
T. 088 - 765 1640

De Schakel Huizen
T. 088 - 765 1780

Kooning Schiphol
T. 020 - 4066 066

Lekkerkerker Houten
T. 088 - 765 1460

Lekkerkerker Utrecht 
T. 088 - 765 1400

Lekkerkerker Amersfoort
T. 088 - 765 1470

Lekkerkerker Wijk bij Duurstede
T. 088 - 765 1450

Leys Middelburg
T. 088 - 765 1140

Leys Terneuzen
T. 088 - 765 1060

Leys Gouda
T. 088 - 765 1090

Dubson Barendrecht
T. 088 - 765 1700

Kruyt Wassenaar
T. 088 - 765 1630

Kruyt Zoeterwoude
T. 088 - 765 1650

Kruyt Leiderdorp
T. 088 - 765 1500

Kruyt Noordwijkerhout
T. 088 - 765 1620

Kruyt Bergschenhoek
T. 088 - 765 1610

Zwaard Delft
T. 088 - 765 1720

vEnckevort Venlo
T. 088 - 765 3120

vEnckevort Heerlen
T. 088 - 765 3130

vEnckevort Sittard
T. 088 - 765 3150

vEnckevort Weert
T. 088 - 765 3170

vEnckevort Roermond
T. 088 - 765 3180

vEnckevort Maastricht
T. 088 - 765 3190

vEnckevort Venray
T. 088 - 765 3210
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Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en netto exclusief BTW. Alle aanbiedingen, prijzen en beschikbaarheid van producten uit deze folder zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. 
Druk- en/of zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Looptijd mei 2021.

KELFORT
HYBRIKIT
MS-POLYMEER

KELFORT
SILICONENKIT
NO (SANITAIR)

KELFORT
POWER-TEC LIJMKIT 
WIT (290 ML)

•  Eén-component lijm- en voegkit op basis van MS-polymeer, 
op basis van hybride technologie

•  Universele voegkit voor aansluitvoegen in bouw en industrie 
en voor het verlijmen van vele bouwmaterialen

•  Ook voor afdichten en verlijmen in koelcellen en in ruimten 
voor voedingsmiddelen.

• Grijs (290ml)
art.nr. 3404677

• Transparant (290ml)
art.nr. 3404678

€ 4,95

•  Hoogwaardige één-component MS-polymeer lijmkit
•  Duurzaam, blijvend elastisch, sterk en krimpvrij
•  Geschikt voor binnen, buiten, bouw en industrie
•  Bestand tegen weersomstandigheden, UV, schimmel en 

zout- zoetwater
•  Verlijmen van veel bouwmaterialen

• Wit (290ml)
art.nr. 3404680

• Zwart (290ml)
art.nr. 3404684

€ 5,95

• Type NO
•  Schimmelbestendige elastische afdichtingskit 

op basis van polysiloxanen
•  Voor sanitaire ruimten

• Grijs (310ml)
art.nr. 3404666

• Jasmijn (310ml)
art.nr. 3421941

• Manhattan grijs (310ml)
art.nr. 3420398

• Transparant (310ml)
art.nr. 3404668

• Transparant/grijs (310ml)
art.nr. 3404669

• Wit (290ml)
art.nr. 3404675

• Zwart (290ml)
art.nr. 3404676

• Wit (310ml)
art.nr. 3404665

• Zilvergrijs (310ml)
art.nr. 3404670

• Zwart (310ml)
art.nr. 3404667

€ 4,50 KELFORT
AFSTRIJKMIDDEL
TBV KITTEN (500ML)

• Type Finisher spray
•  Kant en klaar neutraal, universeel hulpmid-

del voor het nat afwerken van kitvoegen, om 
een strakke en gladde kitvoeg te verkrijgen

art.nr. 3404673

€ 5,95

ZWAARD


